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ALGEMENE VOORWAARDEN 
VIVE ADVOCATEN

Artikel 1
VIVE Advocaten is een kostenmaatschap die bestaat uit mr. 
L. Vieira en mr. N. Verweij. Iedere advocaat werkt voor 
eigen rekening en risico, tenzij anders aangegeven. 

Artikel 2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 
overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen 
opdrachtgevers en derden met mr. L. Vieira, mr. N. Verweij 
of VIVE Advocaten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3
Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door de 
betreffende advocaat, tenzij anders overeengekomen. 
Toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW 
wordt uitgesloten.

Artikel 4
4.1 Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd voor en ten 
behoeve van de opdrachtgever. Als twee of meer 
(rechts)personen samen een overeenkomst hebben 
gesloten met de betreffende advocaat of met VIVE 
Advocaten, zijn zij hoofdelijk gehouden om de 
verplichtingen die voortvloeien uit die overeenkomst na te 
komen. Derden kunnen aan de overeenkomst, verrichte 
werkzaamheden of de resultaten daarvan geen rechten 
ontlenen.
4.2 Opdrachten betreffen nimmer het adviseren over fiscaal 
recht of over buitenlans recht.

Artikel 5
5.1 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in 
het desbetreffende geval onder de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, 
vermeerderd met het bedrag aan eigen risico dat volgens 
de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar 
komt. Desgevraagd worden over de gesloten verzekering 
inlichtingen verschaft.
5.2 Als geen uitkering krachtens genoemde verzekering 
plaatsvindt is de aansprakelijkheid beperkt tot het in de zaak 
in het betreffende jaar in rekening gebrachte honorarium 
exclusief verschotten en omzetbelasting, met een maximum 
van € 5.000,00.
5.3 De in dit artikel omschreven 
aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat 
ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit 
schade mocht voortvloeien.

Artikel 6
6.1 Het staat de betreffende advocaat vrij derden in te 
schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst en voor 
daaraan gerelateerde werkzaamheden. Zulks zal met 
inachtneming van de nodige zorgvuldigheid geschieden. 
Het inschakelen van derden geschiedt steeds voor rekening 
van de opdrachtgever. 
6.2 De betreffende advocaat is gemachtigd zonder 
voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens 
opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van de door 
de betreffende advocaat ingeschakelde derden te 
aanvaarden. VIVE Advocaten en haar advocaten zijn niet 
aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. 
6.3 Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor 
schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren 
van door de betreffende advocaat bij de uitvoering van de 
opdracht gebruikte apparatuur, software, 

gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen 
uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door 
computervirussen en door het onderscheppen van audio- 
en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail.

Artikel 7
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit 
welken hoofde dan ook, jegens de betreffende advocaat in 
verband met de door deze aanvaarde opdrachten en/of 
verrichte werkzaamheden, vervallen indien deze niet 
schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend binnen één jaar na 
het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of 
derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het 
bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 8
Opdrachtgever is gehouden de betreffende advocaat te 
vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan deze te 
vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke 
aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de 
werkzaamheden die voor opdrachtgever zijn verricht, tenzij 
een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet. 
De opdrachtgever zal ook de redelijke kosten van verweer 
tegen tuchtrechtelijke klachten vergoeden.

Artikel 9
9.1 Voor de uitvoering van een opdracht is opdrachtgever 
honorarium, kantoorkosten en verschotten, vermeerderd 
met omzetbelasting verschuldigd. 
9.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of uit de 
aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium 
bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de 
desbetreffende opdracht overeengekomen uurtarief. Dit 
uurtarief wordt vastgesteld aan de hand van het 
gehanteerde basisuurtarief, dat kan worden 
gedifferentieerd met een factor die afhankelijk is van de 
ervaring en het specialisme van degene die de opdracht 
feitelijk uitvoert, het belang van de zaak en de mate van 
spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.
9.3 De kantoorkosten, dat wil zeggen de kosten van 
kantoorfaciliteiten, worden forfaitair vastgesteld op 6% van 
het verschuldigde honorarium.
9.4 De verschotten bestaan uit kosten die in het kader van 
de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de 
opdrachtgever worden gemaakt. Tot de verschotten 
behoren onder meer deurwaarderskosten, kosten van 
uittreksels, griffierecht en reiskosten. 
9.5 Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering 
van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere 
periode dan een maand, tussentijds in rekening worden 
gebracht.
9.6 De betreffende advocaat is steeds gerechtigd van de 
opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. 
Een ontvangen voorschot wordt verrekend met enige 
declaratie.
9.7 De betreffende advocaat is gerechtigd het gehanteerde 
basisuurtarief en de hoogte van de kantoorkosten en 
reiskosten te wijzigen. In het geval de wijziging een 
verhoging inhoudt van meer dan 10% of in het geval een 
verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand 
komen van de overeenkomst van opdracht, heeft 
opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het 
recht tot ontbinding vervalt op de vijftiende dag na de 
factuurdatum van de eerste declaratie die aan de 
opdrachtgever is gestuurd na de verhoging van het 
basisuurtarief en/of de kantoorkosten en/of de 
reiskostenvergoeding.
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9.8 In zaken die worden behandeld op basis van het 
wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het 
bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond 
van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van 
de opdrachtgever komen. 

Artikel 10
10.1 Alleen betaling door overmaking op een ten name van 
de betreffende advocaat gestelde bankrekening dan wel 
betaling in contanten, tot het op het moment van betaling 
terzake algemeen aanvaarde bepaalde maximum leidt tot 
kwijting ten bedrage van het betaalde van de 
opdrachtgever.
10.2 Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 
twee weken na factuurdatum, of zoveel eerder als 
overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn 
is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een 
vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de 
handelsvertragingsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW 
juncto artikel 6:120 lid 2 BW, tenzij de opdrachtgever 
consument is, dat wil zeggen een natuurlijk persoon die niet 
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk 
geval de opdrachtgever de geldende wettelijke rente als 
bedoeld in artikel 6:119 BW juncto artikel 6:120 lid 1 BW 
verschuldigd is.
10.3 Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de 
opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, 
de werkelijk gemaakte incassokosten verschuldigd. De 
buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 10% 
van de hoofdsom met een minimum van € 250,00. De 
gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren 
proceskosten, maar zullen integraal voor rekening van de 
opdrachtgever zijn indien deze (in overwegende mate) in 
het ongelijk wordt gesteld. 
10.4 Klachten over een declaratie dienen op straffe van 
verval schriftelijk ter kennisneming van de betreffende 
advocaat te zijn gebracht binnen veertien dagen na de 
declaratiedatum.

Artikel 11
11.1 Op eerste verzoek, dat zowel voorafgaand aan als 
tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, 
zal de opdrachtgever gehouden zijn (nadere) zekerheid te 
stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
11.2 In het geval de opdrachtgever tekortschiet in de 
nakoming van zijn financiële verplichtingen, heeft de 
betreffende advocaat het recht haar werkzaamheden te 
weigeren aan te vangen en kan zij deze opschorten of 
staken.

Artikel 12
VIVE Advocaten registreert persoonlijke en zakelijke 
gegevens van cliënten. Ieder die gebruik maakt van de 
diensten geeft op voorhand aan degenen die deze diensten 
verlenen de toestemming om de gegevens, waarvan de 
kennisneming door anderen dan de direct betrokken 
advocaten nuttig en/of noodzakelijk is, in het kader van 
relatiebeheer ter kennis van die anderen te brengen.

Artikel 13
13.1 Op de rechtsverhouding met de opdrachtgever, 
alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is 
bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de 
bevoegde rechter te Rotterdam. 

Artikel 14
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede 
gemaakt ten behoeve van de bestuurders en de 
(middellijke) aandeelhouders van VIVE Advocaten en de 
maten en dier bestuurders en al degenen die, al dan niet 
krachtens arbeidsovereenkomst, voor VIVE Advocaten 
werkzaam zijn of waren.

Artikel 15
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op 
aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. 
Zij zullen ook worden opgemaakt in andere talen dan het 
Nederlands. Bij enig verschil van mening over de inhoud of 
strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst 
bindend.


